Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso
Doar o alimento
Louvado seja Deus Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade exceto
Deus, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu servo e
Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o Mensageiro de Deus,
sua família, e seus companheiros.
Sob a autoridade de Abdullah bin Salam, que Deus esteja satisfeito com ele, disse:
Quando o Mensageiro de Deus ( S.A.A.S) veio a Medina, foi com as pessoas para olhar
seu rosto, então quando eu vi, sabia que seu rosto não era de mentiroso, então a
primeira coisa que ouvi dele foi: “ Ó povo, Convidar a comer, espalhar a paz, fortalecer
o laço familiar e rezar enquanto os outros dormem, pois entrarão no Paraíso em paz.
” Ahmed.
Estas foram as primeiras palavras do Profeta (S.A.A.S) em seu primeiro encontro com o
povo de Medina (Convidar para comer) e esta é uma indicação clara da importância e
virtude deste trabalho: o Mensageiro de Deus, (S.A.A.S), foi questionado: “Qual é a
melhor qualidade do Islam?” Respondeu: “Convidar a comer, e saudar tanto a quem
se conhece como a quem não se conhece.” (Muttafac alaih).
Servos de Deus: Dar comida é um dos atributos dos benfeitores, como Deus TodoPoderoso mencionou na surata Al Insan versículos 8 e 9: “E porque, por amor a Ele,
alimentam o necessitado, o órfão e o cativo. (Dizendo): Certamente vos alimentamos
por amor a Deus; não vos exigimos recompensa, nem gratidão.”, e por isso o Profeta
(S.A.A.S) disse: “O crente perfeito não é aquele que se alimenta e seu vinho ao lado
com fome.”.AL HAKEM.
A Sra. Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse: Uma mulher pobre veio a mim
com suas duas filhas. Dei-lhe três tâmaras, ela deu uma a cada uma das meninas, e
queria comer a terceira. As duas garotas pediram também aquela; a mulher dividiu-a
em duas metades e deu cada metade a cada uma das meninas. Eu fiquei muito
impressionada com a ação dela, e mencionei aquilo ao Profeta (S.A.A.S). Ele disse: ‘Deus
garantiu o Paraíso para ela por causa da sua ação!’ ou ‘Deus livrou-a do Inferno por
causa do seu gesto’” (Musslim). Continuando neste assunto o Profeta (S.A.A.S) também
disse: “Esquivai-vos do Inferno, ainda que seja dando, em caridade, meia tâmara.”
(Mutaffac alaih). Se essa é a recompensa por um pouco de comida, então qual será a
recompensa por algo maior.
Meu querido irmão: Lembre-se das palavras de Deus Todo-Poderoso reveladas na
surata Al Nahil versículo 96: “O que possuís é efêmero; por outra o que Deus possui é

eterno.”. Aicha que Deus esteja satisfeito com ela, relatou que numa ocasião foi abatida
uma cabra (e distribuída a maior parte da carne). Então o Profeta (S.A.A.S) perguntou:
“O que foi deixado?” Ela respondeu: “Nada, além duma paleta!” Ele argumentou:
“(Como de fato) tudo dela foi salvo, menos a paleta.” (Tirmizi). Lembre-se que a
comida que você come se acabará, enquanto o que você doa pela causa de Deus, será
sua salvação no dia do juízo. O Mensageiro de Deus (S.A.A.S) disse: “Deus, TodoPoderoso, dirá, no Último Dia: ‘Ó filho de Adão, encontrei-Me doente, e não Me
visitaste!’ Dirá o filho de Adão: ‘Ó Senhor, como poderia visitar-Te, sendo Tu o Senhor
do Universo?’ Dirá Deus: ‘Acaso não tiveste conhecimento de que fulano, Meu servo,
ficou doente, e não o visitaste? Acaso não tinhas conhecimento de que se o tivesses
visitado, encontrar-Me-ias com ele? Ó filho de Adão, pedi que Me desses de comer, e
não Me deste!’ Dirá o filho de Adão: ‘Ó Senhor, como poderia dar-Te de comer, se Tu
és o Senhor do Universo?’ Dirá Deus: ‘Acaso, fulano, Meu servo, não pediu que lhe
desses de comer, e não lhe deste? Acaso não tinhas conhecimento de que se lhe
houvesses dado de comer, encontrarias a minha recompensa? Ó filho de Adão, pedi
que Me desses de beber, e não Me deste!’ Dirá: ‘Ó Senhor, como poderia dar-Te de
beber, quando Tu és o Senhor do Universo?’ Dirá: ‘Fulano, Meu servo, te pediu que
lhe desses de beber, e não lhe deste! Acaso não sabias que se lhe tivesses dado de
beber, encontrarias a minha recompensa?’” (Musslim).

Rogamos a Deus que nos aceite como Seus benevolentes benfeitores.

